Persbericht
1 augustus 2014 – Voor onmiddellijke vrijgave
Opening LaserMaxx flagship store in Genève wereldwijde primeur
Nederlands laser game bedrijf opent 200e lasergame vestiging in Genève, Zwitserland.
De Bilt, 1 augustus 2014 – Met de oplevering van de flagship store in Genève opent het
Nederlandse LaserMaxx haar 200e lasergame locatie. Dit blijkt uit de bekendmaking van de meest
recente openingscijfers van het Nederlands bedrijf. Met de opening van de vestiging in de
Zwitserse metropool heeft het Nederlandse LaserMaxx een wereldwijde primeur: geen enkele
producent meer vestigingen geopend.
“Ironisch genoeg was onze eerste locatie buiten de Benelux ook in Genève. Dit maakt de cirkel
rond en geeft vertrouwen voor de toekomst,” reageert de eigenaar van LaserMaxx, Marcel Röhrs,
verheugd. “Uiteraard zijn wij buitengewoon tevreden met deze fantastische mijlpaal. Ik vermoed
dat de basis van ons succes is dat wij een rasecht Nederlands maakbedrijf zijn met een oerHollandse service! Wij verwachten dat met de populariteit van lasergames en het eclatante succes
van LaserMaxx een continue instroom van nieuwe lasergame vestigingen in binnen- en buitenland
gewaarborgd is. Zo openen wij op dit moment vestigingen in Latijns Amerika (Peru, Mexico en
Chili) en Noord-Afrika (Marokko). Spelers kunnen daardoor nog voor September in meer dan 37
landen met onze apparatuur spelen en daar zijn wij natuurlijk zijn erg blij mee!”
Vrijetijdsbesteding
Lasergamen is een populaire en actieve vrijetijdsbesteding voor groepen en gezelschappen waarin
iedere deelnemer een lasergun en een laservest krijgt. Het doel hierbij is om zo veel mogelijk
punten te verzamelen door anderen te raken, en uiteraard zelf zo min mogelijk geraakt te worden.
In een speciaal gebouwde lasergame locatie krijgt het spel mede dankzij de artistieke
muurschilderingen en de licht-, geluid- en rookeffecten een extra dimensie en wordt de speler een
unieke recreatieve activiteit aangeboden.
Over LaserMaxx Lasergames
Het in 1995 in De Bilt opgerichte LaserMaxx is marktleider in lasergame apparatuur. Met de
lasergame producten van LaserMaxx kan op dit moment in meer dan 50 steden in Nederland
gespeeld worden en wereldwijd op meer dan 200 locaties in 33 landen. Onder deze locaties
bevinden zich metropolen als Amsterdam, Barcelona, Hyderabad, Istanboel, Johannesburg,
Kathmandu, Lissabon, Moskou, Parijs, Praag, Stockholm en Wenen. Een complete lijst met
locaties in binnen- en buitenland kan gevonden worden op www.lasermaxx.com.
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